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Giriş 
Covid-19 Hastalığı SARS-Cov-2 (Severe acute respiratory syndrome - Coronavirus 2) isimli 

virüsün sebep olduğu viral bir enfeksiyondur. Hastalık 2019 yılının son ayında Çin'in Hubei 

eyaletinde ortaya çıktıktan sonra çok kısa sürede dünya geneline yayılmıştır. Dünya Sağlık 

Örgütü hastalığı 30 Ocak 2020'de Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu ilan etmiş, 

11.Mart.2020'de ise küresel pandemi ilanında bulunmuştur. Türkiye de bu pandemiden doğal 

olarak etkilenmiş, 11.Mart.2020 tarihinde ilk resmi vaka açıklanmıştır.  

 

Sağlık Bakanlığı 17/03/2020 tarih ve 14500235-403.99 sayılı genelge ile sağlık kuruluşlarındaki 

yoğunluğun en aza indirilmesi ve sağlık personeli üzerindeki yükün azaltılması için alınacak 

önlemleri sıralamıştır. Bu maddeler arasında acil olmayan elektif cerrahi işlemlerin; 

pandeminin yol açtığı olağanüstü koşullarda sağlık kaynaklarının verimli ve akılcı kullanılması, 

hastalar ve bu süreçte stratejik önemdeki sağlık çalışanları arasında bulaş olasılığının en aza 

indirilmesi için mümkün olduğunca daha uygun bir tarihe planlanması ve yoğun bakım 

ünitelerinin kullanımında endikasyon-seviye uyumuna özen gösterilmesine işaret edilmiştir. 

 

Öte yandan COVID-19 dışındaki sağlık hizmetlerinin ve “gerekli” girişimlerin sürdürülebilmesi, 

geride bıraktığımız yaklaşık 60 günlük süre zarfında önem kazanmıştır. Bu bağlamda onkolojik 

cerrahiler, uzuv kaybına yönelik girişimler, yaşam kalitesi veya işlevini arttırmak ya da 

korumaya yönelik işlemler ile ağrı tedavilerinin bu süreç içinde değerlendirilerek planlanması 

gereği ortaya çıkmıştır. 

 

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği olarak perioperatif süreçte en etkin hekim 

grubunu temsilen, fiziksel ve psikolojik yük altındaki meslektaşlarımıza karar aşamasında 

yardımcı olmak amacını da güderek, elektif cerrahilerin planlanması ile ilgili önerilerimizi 

derlemeyi ve kamu otoritesi ile paylaşmayı uygun gördük. Bu öneriler değerlendirilirken 

bölgesel faktörlerin öncelikle gözetilmesi, ayrıca elektif operasyonlara geçişte kurum özellikleri 

ve olanakları dikkate alınarak, yerel sağlık otoritesi ile birlikte düzenlenmesi gerekmektedir.    

 

Pandemi sürecinde bölge veya ildeki vaka sıklığı, sağlık kurumunun üstlendiği rol, kurumun 

normal süreçte hizmet sunduğu genel hasta profili de planlı cerrahilere geçişte göz önünde 
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bulundurulması gereken önemli faktörlerdir. Elektif cerrahiye geçmeden kurumun hem lojistik 

koşullarının, hem de pandemi içindeki durumunun değerlendirilmesinden sonra planlı 

cerrahi/girişimlerin programlanması yapılabilir. Özellikle “Elektif cerrahi” kavramının çok net 

tanımlanması ve bu konuda disiplinler arası ortak bir dil geliştirilmesi uyumun artırılması 

konusunda oldukça yararlı olacaktır.  

 

Bu kılavuz Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanlarının yönetimi ile ilgili öneri niteliğinde olup 

yayınlandığı tarihe kadar olan güncel bilgiler ışığında bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Yeni 

bilgi ve bulgular eşliğinde kılavuzdaki bilgiler geçerliliğini yitirebilir. Son güncel bilgileri ve yasal 

mevzuatı takip etmek hekimlerin bireysel sorumluluğundadır. Yasal mevzuat ve güncel durum 

ile ilgili bilgiler Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı iletişim kanallarından takip edilmelidir. 

A- Elektif Cerrahi Planlaması Öncesi 
Değerlendirmeler 
Sağlık kurumlarında sürecin, pandemi döneminde oluşturulan Bilimsel Danışma Kurulları ile 

senkronize şekilde yönetilmesi önerilir. Hemşirelik hizmetlerinin de sürece dâhil edilmesi 

uygun gözükmektedir. Planlı cerrahilere başlamadan önce kurum olanaklarının 

değerlendirilmesi yanında yerel sağlık otoritesi ile işbirliği ve eşgüdüm sağlanmalı, bölgenin 

pandemideki durumu birlikte değerlendirilmeli ve özellikle ilgili bölgede yeni COVID-19 

vakalarının oranında en az 14 gün boyunca sürekli bir azalma periyodu sağlanmış olmalıdır. 

1. COVID-19 Hastaları İle İlgili Değerlendirme: 
a) Bölgesel eğilimle birlikte kurumda COVID-19 hastası geliş hızı, servis ve yoğun bakım 

yataklarındaki doluluk oranı, taburculuk ve mortalite oranları belirlenmelidir. 

b) Pozitif olan hastalar için yeniden test ve takipleri konusunda yerel politika 

geliştirilmiş olmalıdır. Mevcut bilgilerle erken dönem cerrahilerinde yüksek 

morbidite ve mortalite oranlarından dolayı COVID (+) olgularda ancak hayati tehdit 

söz konusu ise cerrahi düşünülmelidir. 

2. COVID-19 Tanı Olanakları: 
a) Planlı cerrahilere geçmeden önce bu olanakların bilinmesi ve güncellenmesi gerekir. 

Coğrafi bölgedeki salgın özelliklerine göre COVID-19 tanı politikası geliştirilmiş 
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olmalıdır. Coğrafyaya göre yüksek oranda anlamlı farklar saptanan asemptomatik 

hasta sıklığı ile ilgili bilgi yol gösterici olacaktır.  

b) Tanı için hızlı test olarak, yüksek (yaklaşık %30)  yalancı negatiflik oranına rağmen şu 

an için gerçek zamanlı PCR (Reverse Transcription Polymerase Reaction) testi uygun 

durmaktadır. Elektif cerrahiye geçişte bölge ve hastane bazında hem hasta, hem de 

sağlık çalışanları için yeterli test olanağına sahip olunduktan sonra planlanmalıdır. 

3. Sağlık Çalışanları: 
a) Pandemi döneminde yorgunluk ve stres dikkate alınarak, çalışma koşulları ve 

saatleri özenle planlanmalıdır. Riskli alan çalışanlarına esnek vardiya uygulamasına 

imkân sağlanmalıdır. 

b) Çalışanların tanı testlerine ulaşımı önemlidir ve bu konuda hızlı önlemler ve kurum 

politikası geliştirilmelidir.  

c) Çalışan güvenliği sürecin ilk maddesi olarak gözetilmeli, kurum bazında sağlık 

çalışanlarında enfeksiyon bulguları ve oranları rutin izlenmelidir.  

ç) Yüksek duyarlılığa sahip antikor saptama testlerinin bir an önce temin edilmesi, 

öncelikli olarak riskli alanda çalışan sağlık personeline uygulanması önerilir. Sağlık 

çalışanlarına bu şekilde “immünizasyon kartı” düzenlenmesi uygun olacaktır. 

d) Elektif cerrahiye geçişte kurum içi görev dağılımlarının pandemi öncesi dönemdeki 

koşullara yaklaşması beklenmelidir. Formasyonu dışındaki servislerde, yoğun 

bakımda çalışan hekim, sağlık çalışanlarına ihtiyaç kalmamış olmalıdır. Perioperatif 

süreçte ameliyathane dışında ihtiyaç duyulacak poliklinik, derlenme odası 

hizmetleri için yeterli ekip ayrılabilmelidir. 

4. Kurum Altyapısı: 
a) Artan yoğun bakım gereksinimi nedeniyle arttırılmış yatak sayısının (ameliyathane 

kullanımı, pediatrik yoğun bakıma erişkin hasta kabulü gibi) pandemi öncesindeki 

tam kapasitenin altına inmesini beklemek uygun olacaktır.  

b) Kurum içinde pandemi hastalarına ayrılmış bina, ameliyathane, yoğun bakım, tanısal 

ve girişimsel işlemlere ayrılmış bölümler gözden geçirilmelidir. COVID dışı sağlık 

hizmetlerinden yararlanacak hastalar için bağımsız benzer alanlar belirlenmelidir. 

Alt yapılarının uygun olmaması dolayısı ile hizmetlerin ortak alanlarda yürütüleceği 

kurumlarda yerleşke veya bina içinde izolasyon koşulları, bölümler arası nakil 
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olanakları ile dezenfeksiyon ve sterilizasyon protokolleri ayrıntılı olarak 

planlanmalıdır.  

c) Kurum içinde özellikle kişisel koruyucu ekipman (KKE) kullanımı, temizlik, 

sterilizasyon ve dezenfeksiyon konusunda sağlık çalışanları sürekli eğitim sürecinde 

tutulmalıdır.  

ç) Travma gibi acil girişim gerektiren durumlar hesaba katılarak, elektif cerrahiler için 

ameliyathane düzeni oluşturulmalıdır. Cerrahi ile birlikte yalnızca ameliyathaneler 

değil, kullanıma girecek laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri, derlenme odaları 

gibi bölümler de hazırlık planına eklenmelidir. Kurum içinde ihtiyaç duyulabilecek 

yapısal değişiklikler ve özellikle klimatizasyon hizmetleri hastane yapı işleri ile 

birlikte planlanmalıdır. 

5. Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) Olanakları: 
a) Elektif girişimlere başlarken kurum içinde, kılavuzlara uygun şekilde çalışan 

güvenliğini sağlayacak yeterli sayı ve nitelikte KKE  (N95/FFP2 maske, cerrahi önlük, 

eldiven, gözlük, yüz koruyucu, tek kullanımlık bone, galoş, antiseptikler) sahip 

olunması şarttır.  

b) Yerel sağlık otoritesi ile kurum, sağlık çalışanı ve diğer hastaların güvenliği açısından 

KKE temininde süreklilik sağlamalıdır. Elektif işlemlerin başlatılmasından önce 

kurumda 30 günlük KKE stokunun olması önerilir. 

B. Elektif Cerrahinin Planlaması 
1. Hasta Hazırlıklarının Planlanması (Şekil-1): 

a) Enfeksiyon Kontrolü: COVID-19 enfeksiyonu söz konusu olduğunda, cerrahi ancak 

hayat kurtarıcı ise önerilmektedir. Pandeminin erken döneminde, yetersiz 

değerlendirme ile operasyona alınan hastalarda mortalitenin %20-50’lere kadar 

çıkabildiği bildirilmiştir. Bu nedenle elektif cerrahiye gelen hastaların riskini minimale 

indirmek aşağıda sıralanan önlemlerin ana hedefidir.  

i. Elektif cerrahi adayı hastaya anestezi polikliniğinde operasyon öncesi 

değerlendirmesi yapılırken COVİD özelinde hazırlanmış semptom, şüpheli temas, 

vb. durumları sorgulayan bir kontrol listesi doldurulmalıdır. Planlı cerrahi hastalar 

için izlenecek yol haritası şekil 1’de özetlenmiştir. 



 7 

ii. Asemptomatik olgularda Toraks BT görüntülemesi bir tarama testi olarak 

önerilmez. 

iii. Şüpheli durumlarda, ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi semptomların varlığında 

ileri değerlendirme için operasyon öncesi Toraks BT görüntülemesi önerilir. 

iv. Acil olmayan tüm hastalarda PCR testinin yapılması önerilir. Kurum test kapasitesi 

ve hızlı sonuçlandırmaya göre son 5 günde çalışılmış 2 negatif PCR sonucu her 

hastada görülmelidir. 

v. Dakikalar içinde alınması gereken acil operasyonlar dışındaki hastalarda PCR testi 

önerilir.  

vi. Hastanın postoperatif gideceği servis veya yoğun bakım yatağı PCR sonucuna göre 

belirlenir. 

vii. PCR testinin yalancı negatiflik oranı gözetilerek, tüm elektif cerrahi hastaları COVİD 

şüpheli hasta olarak değerlendirilip cerrahi maske takmalı, ameliyathanede 

yaklaşım da aynı sonuç üzerine kurgulanmalıdır. 

viii. PCR testi pozitif çıkan ancak anosmi, gastroentistinal sistem bulguları, yaygın kas 

ağrısı dışında hiçbir klinik ve radyolojik bulgusu olmayan olgular; 2 negatif PCR 

testini takiben en erken 28 gün sonra elektif operasyona alınabilir. Güncel bilgiler 

bulaş riskinin bu zamandan sonra ortadan kalkacağı yönündedir. 

ix. COVID pnömonisi (PCR (+), respiratuvar semptomları ve tomografi bulguları ile) 

geçirmiş hastaların iyileşme süreci (zaman, akciğer mekanikleri, vb) konusunda 

literatürde henüz yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bu grupta bireysel faktörler (yaş, 

komorbid hastalıklar, vb), cerrahinin özellikleri ve iyileşme döneminde solunum 

fonksiyonları değerlendirilip Göğüs hastalıkları görüşü alınarak elektif cerrahi 

planlanabilir. 

x. COVID-19 için risk grubunda olan ileri yaş grubunda cerrahi gereklilik bir kez daha 

gözden geçirilmeli, elektif olgularda yakın dönem için restriktif bir yaklaşım 

sergilenmelidir. 

xi. Ameliyat listelerinin haftalık ve yedekli hazırlanması geçiş döneminde daha iyi bir 

planlamaya olanak tanır.  

b) Bilgilendirilmiş Onam: Eş zamanlı COVID olgularının bakıldığı hastanelerde, elektif 

cerrahi planlanan hastalara bu dönemde bulaş riski ile ilgili ek bilgilendirme yapılmalı, 
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hasta ve/veya hasta yakınına bu bilgilendirmelerin yer aldığı yeni aydınlatılmış onam 

formları imzalatılmalıdır. 

2. Cerrahi Girişimlerin Planlanması: 
a) Bu aşama kurumda oluşturulmuş Bilimsel Danışma Kurulu ve diğer paydaşlar ile 

birlikte ortak karar ve sorumluluk çerçevesinde, olanaklar değerlendirilerek ve 

öncelikler üzerinde uzlaşılarak planlanmalıdır.  

b) Özellikle bu süreçte “COVİD dışlanamaz” ibareli çok fazla hasta olacağı, bu hastalar 

için kurum içinde ayrı yataklı servis ve Yoğun bakım servislerinin düşünülmesi 

gerekmektedir.  

c) Çok yaygınlaşacak bu sorunun çözümü için bu tür hastaların postoperatif takiplerinin, 

merkezi otoritenin sadece COVİD-19 hastalarına hizmet için planlama yaptığı 

pandemi hastanelerinde yapılması önerilebilir. 

ç) Kalp cerrahisi, onkoloji hastaneleri gibi özellikli merkezler bu koşullarda kuruma özel 

yol haritalarını belirleyebilir.  

d) Pandemi ile ertelenen girişimlere öncelik verilebileceği gibi olanakların çok kısıtlı 

olduğu durumlarda özellikle düşük riskli hastaların (ASA I- II) oluşturduğu günübirlik 

cerrahiler veya tanısal girişimler elektif operasyonlara geçişte ilk basamağı 

oluşturabilir.  

e) Geniş cerrahi profile sahip kurumlarda, cerrahi önceliğin planlanması için skorlama 

sistemlerinden yararlanılabilir.  

f) Ameliyathanelerin aşamalı açılması ve giderek kapasitenin arttırılması akılcı bir 

seçenek olup geçiş döneminde elektif operasyonlara ne kadarlık bir kapasite 

ayrılacağı, hangi koşullarda artışa veya azalmaya gidileceği önceden kurum idaresi, 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon ve Cerrahi bilimler ile ortak planlanmalıdır.   

g) COVİD (+) hastalara tahsis edilmiş ameliyat odalarından ayrı olarak bu evrede travma 

ve acil cerrahi girişimler için de ameliyathane tesisi göz önünde bulundurulmalıdır. 

3. Kurum İçindeki İdari Kararlar:  
Geçiş süreci idareciler tarafından kararlaştırıldıktan sonra, programın aşamaları sağlık 

çalışanları ile şeffaf bir şekilde paylaşılmalıdır. Perioperatif sürecin yönetiminde hasta 

güvenliği açısından mutlaka kontrol listeleri hazırlanmalıdır. 
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4. Yapısal Düzenlemeler:  
a) Kurum içinde pandemi için ayrılan bölümler ile “temiz” bölümlerin açıkça 

belirlenmesi, geçiş kolaylıklarının sağlanması ve 24 saatlik vardiyalardaki tüm 

sağlık çalışanları ile bu değişikliklerin paylaşılması gereklidir. Hasta transportu için 

araçlar ve yollar açıkça tarif edilmelidir. 

b) En az altı aylık bir süreç için antikor oluşturmamış her elektif veya acil olguya 

COVİD şüpheli gibi yaklaşılmalıdır. Elektif cerrahi hastaları için serviste tek kişilik 

oda düzenlenmeli ve tek değişmeyen bir refakatçi ile kalmalıdır. Hasta bakımı, 

hastalar arası mesafe veya transport işlemlerinde Bilimsel Danışma Kurulunun 

belirlediği tavsiyeler çok sıkı uyulmalı, protokollerde belirtilen KKE kullanılmalıdır. 

c) Elektif cerrahiye geçiş döneminde, hastaların servisten doğrudan ameliyathaneye 

alınması, transport sahasında veya ameliyathanede her hangi bir alanda 

bekletilmemesine özen gösterilmelidir. 

ç) Hastane içinde dolaşan kişi sayısı sınırlandırılmalıdır. Bu açıdan refakatçi sayısına 

getirilecek kısıtlamalara benzer şekilde operasyona girecek ekibin de asgari 

düzeyde tutulmasına, operasyon odasına giriş ve çıkışların en düşük düzeye 

indirilmesine, sağlık personelinin tek ameliyat odasına hizmet ile 

görevlendirilmesine ve ameliyathane oda kapılarının sürekli kapalı tutulmasına 

azami önem verilmelidir. 

d) Bu süreçte ameliyathane temizliği pandemi koşullarına göre planlanmalıdır. En az 

60 dakikalık süre ayrılmalıdır. Gereğinde kurum içinde Bilimsel Danışma 

Kurullarının önerileri çerçevesinde davranılabilir.  Viral dekontaminasyon için 

olanak varsa UV ışınlarından veya H2O2 vaporizasyonundan yararlanılması önerilir. 

Her koşulda yüzey dezenfeksiyonu için Na hipoklorit 1/100 sulandırılmış şekilde 

veya hassas yüzeylerde %70 alkol bazlı solüsyonlar kullanılır. Hasta sekresyonları 

ile bulaşan materyalin temizliğinde 1/10 sulandırılmış Na hipoklorit kullanılabilir.  

5. Sağlık Çalışanları:  
a) Kurum içinde elektif cerrahiye geçiş sürecinde görev yerleri ve saatlerinin yeniden 

düzenlenmesi gerekebilir. Yer ve görev değişikliği durumunda kanıta dayalı bakım 

standartlarına göre KKE'ler hakkında uygun eğitim verilmelidir (COVID-19 yoğun 

bakım koşullarından ameliyathane koşullarına geçiş gibi). 
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b) KKE’nin kurallara uygun olarak giyilip çıkarılması için kontrol listeleri oluşturulmalı ve 

çalışanlar hem bu konuda hem de cerrahiye alınacak hastaların hazırlık ve bakımı ile 

ilgili kurum politikaları konusunda aralıklı bilgilendirilmelidir.  

Sonuç 
Elektif cerrahi planlamasında her kurum kendi coğrafi konumu, hasta çeşitliliği ve sayısı, sarf 

malzeme temini ve bunların sürdürülebilirliği, pandemide oynadığı rolü gözeterek 

multidisipliner bir takımla kendi yol haritasını oluşturmalıdır. Sağlıklı, tam teçhizatlı ve yetkin 

sağlık çalışanlarının sağlık sisteminin omurgasını oluşturduğu unutulmamalıdır. Aşağıda 

sıralanan aşamalar dikkate alınarak planlı cerrahilere geçilmesi önerilir (Şekil 2): 

 

1. Elektif cerrahiye geçmeden bölgede ve kurumda COVID-19 vakalarının en az 14 

günlük bir azalma periyoduna girmesi 

2. Hızlı tanı testlerinin sağlık çalışanları ve hastalar için ulaşılabilir olması 

3. KKE için kurumda en az 30 günlük stok bulunması 

4. Branş dışı çalışan personelin yerlerine dönmüş olması 

5. Eş zamanlı yürütülecek COVID-19 pandemi ve diğer sağlık hizmetleri için gerekli 

izolasyon ve temizlik, sterilizasyon önlemlerinin alınması 

6. Her kurumun geçiş sürecindeki ameliyatlar için Bilimsel Danışma Kurulu 

önderliğinde bir politika oluşturması 

7. Planlı cerrahiye gelecek hastaların RT- PCR ile taranmasının planlanması 

8. Elektif cerrahi adayı hastaların bu süreçte olası bulaş ile ilgili bilgilendirilip onay 

vermesi 

9. Elektif cerrahilerin başlaması ile birlikte devreye girecek poliklinik, uyanma odası,  

radyoloji, cerrahi servisler, vb bölümlerde çalışma programları ve koşullarının 

belirlenmesi 

  

Öneriler doğrultusunda ana hatlar çizildikten sonra, yaşanan dinamik süreç içinde 

güncellemeleri yapmak mümkün olacaktır.  
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Şekiller 
Şekil 1: Geçiş Döneminde Elektif Ameliyatlara Preoperatif Hazırlık Şeması 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

GA/YB gerektiren hastalar  

• Halen Kovid 19 +  

• İki negatif RT-PCR 

sonrası 28 gün 

geçmemiş Kovid 19 + 

• ASA IV 

• 70 yaş üstü 

• 65 yaş + komorbidite  

• Kanama>1000 cc  

• Kombine/>6 st süre 

 

 

KO 

 

 

Ko 

Kovid 19 + 

28 gün içinde 
Kovid 19 
geçirmiş 

ASA III-IV 

70 yaş üstü 

65 yaş 

Komorbiditeler 
Kovid öyküsü  
Kompleks cerrahi/kanama 
ASA 
 

Ateş 
Kuru öksürük 
Boğaz ağrısı 
Anozmi 
Yorgunluk 
Cilt döküntüsü 
GIS semtomları 
 
 

5 gün önce 
Tam kan 
Biyokimya 
Koagülasyon parametreleri 
EKG 

Akciğer grafisi  

1. RT-PCR 

 
  

Birinci negatif testi 
takiben 24-48 saat sonra 
2. RT-PCR 

 

Anestezi konsültasyonu 
 

Toraks BT 
 

 
Herhangi birisi varsa 
RT-PCR + 
N/L oranı düşük 
Anormal biyokimya 
Şüpheli akc grafisi 
 

İkinci RT-PCR negatifse 
Yatış/evde - izolasyon 

Ameliyat günü 
Isı kontrolü 
Semptom sorgusu 
 

 

Kovid 19’a özel aydınlatılmış onam 
Cerrahi maske   
Premedikasyon (opsiyonel) 
Ameliyathaneye transfer 

Göğüs hastalıkları/Enfeksiyon 
hastalıkları konsültasyonu 

Tedavi/Yatış/izolasyon 
(SB ve yerel komite önerileri) 

Elektif ameliyatı ertele 

Evet 

Sorgula 
Değerlendir 

Hayır 

Geçiş Döneminde Elektif Ameliyatlara Preoperatif Hazırlık Şeması 

Elektif ameliyatı ertele 

 

Bulgu 
yok 

şüpheli Bulgu 
var 
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Şekil 2: Planlı Cerrahiye Geçiş 
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